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2014-ben ilyen időtájt terveztem egy
rövid cikk megírását e lap hasábjain.
Miért is? Az új polgármesternek szándékoztam megköszönni azt a gesztust,
hogy felajánlotta a visszatérés lehetőségét az óvodába. Akkor abban a lelkiállapotban bizony ez sokat jelentett nekem.
Sajnos az előző pár év eseményei olyan
mély nyomot hagytak bennem, hogy
nem tudtam élni a lehetőséggel.
A kecskédi óvoda kollektívája és a szülők is nagy szeretettel és bizalommal
fogadtak be maguk közé. Ott szeretik
azt, ha az ember gondolkodik.
A cikk megírása pont egy évet váratott
magára.
Október 23-án szép és felemelő érzésben lehetett részem, aminek az volt az
oka, hogy az idei Kömlőd Községért
elismerő díjat számomra ítélte oda a
Képviselő testület.
Köszönöm a díjat odaítélők kitüntető
figyelmét,és köszönöm, hogy méltónak
találtak erre.
Természetesen ilyen helyzetben az ember fejében mindenféle gondolatok
járnak :pl. biztos, hogy én vagyok erre
a legméltóbb?,Tettem én annyit, hogy
ilyen szép elismerésben részesüljek? A
díj odaítélésének kritériuma szerint
igen, de amit tettem, azt nem egyedül
cselekedtem.
„Aki nem hiszi el, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni
és meglátja milyen sokan odaállnak
mellé.”/Böjte Csaba/
Hosszú évek során bebizonyosodott,
hogy a csapatmunka a legversenyképesebb , legmeghatározóbb tényező a
sikerben. Hiszek a közös munka és a
közös gondolkodás erejében.
Tisztelet és köszönet jár minden
kömlődi embernek, kicsinek és nagynak, és azoknak is akik már nem lehetnek közöttünk azért az önzetlen és kitartó munkáért amit a majorette csapatért a versenyekért tettek. Ha a köszönetről szólok, természetesen a családomat is megilleti. Az ő hozzáállásuk
nélkül sem mehetett volna az a bizonyos „szekér”.
A 23 éves majorettes tevékenységem
során országon belül és a határokon
kívül nagyon sok értékes embert ismertem meg, akik mindig messzemenő
elismeréssel adóztak Kömlőd előtt.
A polgármester úr méltató szavai között szerepelt az óvodai tevékenységem
is.
Közel 30 évet töltöttem a helyi óvodá-
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ba. Igyekeztem a munkámban a tőlem
telhető legtöbbet adni, de sosem voltam
elégedett. Ami sikereket elértem az is a
kollégák együttműködésének eredménye volt . Több olyan kezdeményezésünk volt, ami mára hagyománnyá
érett / Tök jó buli,tojásgurítás stb. és
amit más települések is átvettek. Az
óvodai eredményekről ,sikerekről megjelent újságcikkek szintén Kömlőd hírnevét öregbítették. Köszönöm a volt
kollégáimnak az együtt töltött éveket.
A Kömlőd Községért kitüntető díjat a
jelenben adták a múltbéli tettekért és a
jövőbe vetett bizalomért. A múltról
szóltunk, a jelenben vagyunk, a jövőben pedig igyekszem a tőlem telhető
legtöbbet tenni falunkért.

Megtartotta első összejövetelét az újjászerveződő Nyugdíjas Klub.
Erre az alkalomra 14 időskorú honfitársunk jött el.
Bogáth István polgármester köszöntése
után a szervezők vették át a szót és
elmondták elképzeléseiket, hogyan is
gondolják ők az újjászervezett klub
tennivalóit.
Sok hozzászólás elképzelés vázolódott
fel a jelenlévők részéről. A legfontosabb amiben mindannyian megegyeztek, hogy folytatni kell a szervező
munkát.
Első szervezési feladat süteményt sütni
a gyerekeknek a Mindenki Karácsonya
rendezvényre.
Tehát az első közös feladat már meg is
van é s d ece mb er 1 8 -án már
„hadrendbe” áll a lelkes csapat.
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A hangsúly most máshol van az életemben, hiszen négy éve, mint nevelőszülő segítek azokon a kisgyermekeken
akiknek nem adatott meg, hogy saját
családjukban nevelkedjenek. Ez ugyan
nem társadalmi munka, de társadalomért végzett szolgálat, ami egész embert kíván. Szerencsére itt is vannak
segítők.
Köszönöm szépen, hogy végig olvasta
az újságcikket, és köszönöm mindenkinek, akik a díj átadása után együtt örültek velem. Jólestek szavaik.
„ A világon sok nagy dolog azért történt, mert valaki többet tett, mint ami a
kötelessége lett volna.”
Senkár Béláné

Október utolsó napjaiban elektronikai
hulladék gyűjtést szerveztünk az óvodában.
Ezúton szeretnénk megköszönni a falu
lakosságának az aktív részvételt,melynek köszönhetően két autó
elektronikai hulladék gyűlt össze.
Az óvoda testülete

Az önkormányzat és a helyi Vöröskereszt alapszervezet szervezésében az
idei évben is megrendezésre került az
Idősek Napja.
Minden 65. év feletti időskorú kömlődi
polgár meghívást kapott a november 7én 15.00 órától kezdődő eseményre.
Az önkormányzat annak aki kérte biztosította az utaztatást is, bevetésre került a falu új mikrobusza.
A kezdési időpontra negyvenöten érkeztek meg és várták a megígért meglepetés programot.
Bogáth István polgármester nyitó gondolataiban három köszönetet sorolt fel.
Megköszönte idős polgártársainak,
hogy elfogadták a meghívást és ilyen
sokan el is jöttek.
Megköszönte a szervezőknek, hogy
lehetővé tették az est lebonyolítását.
Megköszönte a szereplőknek és felkészítőiknek, hogy időt és energiát áldoztak a helyi időskorúak számára.
Kovács Mihályné, a helyi Vöröskereszt
alapszervezet vezetője szívhez szóló
gondolatokkal köszöntötte megnyitójában a megjelenteket. Gondolatait áthatotta az a szeretet ami egyébként az ő
lényéből folyamatosan sugárzik. Jó
egészséget és hosszú életet kívánva
nyitotta meg a rendezvényt.
Kovács Istvánné az előző évhez hasonlóan most egy csodálatos emlékező
verssel készült és azt szavalta el. A
vers végén kérésének megfelelően minden részvevő egy perces néma főhajtással emlékezett azokra, akik már nem
lehetnek közöttünk.
Az óvodások kedves műsorral szolgáltak a jelenlévőknek, több időskorú
vendég a színpadon már dédunokáját is
láthatta. Néhányuknak bizony megmeg csillant az emlékezet gyöngye
szeme sarkában.
Az újonnan alakult mazsorett csoport

kiscsoportjának tánca következett,
mely nagy sikert aratott.
Az iskolások is készültek műsorral, ők
a közismert orosz népmesét a répahúzó
mesét adták elő.
A mazsorett csoport nagyobbacskáinak
tánca után a teljes csoport mutatta be
produkcióját.
Jó volt újra egy nagyobb létszámú
kömlődi mazsó csoportot látni a
kömlődi színpadon. Talán a jó úton
elindult fejlődés újra kömlődi sikereket
fog hozni. Nagy tapsot kapott a csoport vezetője és oktatója, Madari Éva
és Madari Melinda.
Időközben a vacsora is elkészült, mely
most birkapörkölt volt. Az asztalra
helyi borász felajánlásából fehér és
vörös borát szolgálták fel.
Jó hangulatú beszélgetéssel múlatták a
hátralévő időt idős honfitársaink, akik
sok szép emléket idéztek fel egymásnak a közeli és távoli múltból.
Kedves időseink, találkozzunk jövőre
ugyanígy, ugyanitt !

Hetek óta nem találjuk Hüse László,
kömlődi honfitársunkat.
Rendőrök érdeklődtek utána és járták
végig azokat a helyeket ahol esetleg
járhatott.
A helyi közhasznú munkások kerekedtek fel keresésére.
Keresőcsapatot szerveztünk keresésére, azonban ez sem járt sikerrel.
Kutyás rendőrök próbálkoztak nyomára lelni, sikertelenül.
Kérünk mindenkit, aki tud holléte felől
jelezze a polgármesteri hivatalban.
06-34/470-512
06-30/604-3188
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Sajnos, a vártnál kevesebben jöttek el
október 28-kán véradásra. A "régi"
önkéntesek nagy része bizony kiöregedett, megbetegedett, vagy elköltözött
településünkről. Néhányuktól már fájó
szívvel el is búcsúztunk. Olyan is van
közöttük, aki munkája miatt a helyben
nem tud megjelenni, és önként bemegy
a Véradó állomásra. Kevés a fiatal, jó
lenne ezen változtatni! Soha nem tudjuk kinek mikor lesz szüksége az életmentő vérre! Köszönet és tisztelet illeti
azokat a sokszoros véradókat, akik
rendszeresen megjelennek a helyben
szervezett véradáson: Ábrahám Pál,
Bihariné Kardos Zsuzsanna, Daróczi
János, Divos Ágost, ifj. Ferenczi Zsolt,
Gombik Csaba,Író László, Hajagos
Tóth Etelka, Horváth Józsefné, Kiss
Gábor, Kovács Lászlóné, Simon Miklós, Teuerling Ferencné.
Kovács Mihályné, véradás szervező.

Az idei évben ismét sok-sok barkácsolással, énekléssel, számtalan libás
játékkal tettük emlékezetessé a Márton
napot.
Készítettünk libás bábokat,( síkbábot,
ujjbábot ) szebbnél szebb faliképeket.
Természetesen a libazsíros kenyér sem
maradhatott el, hiszen azt tartja a mondás aki "Márton napján libát nem
eszik, egész évben éhezik."
Megismerkedtünk Márton legendájával : Márton egy szegény katona volt,
aki mindenkin szívesen segített: Az
éheseknek enni adott, a betegeket
meggyógyította, aki fázott, azzal megosztotta köpönyegét. Jóságáért püspökké akarták választani,de ő jobban
szerette az egyszerű életet, ezért elbújt
a libák közé, hogy ne találják meg. A
libák hangos gágogásukkal elárulták
Mártont, így aztán püspökké választották. A libákat pedig még az nap estére
megsütötték és megették.
A nap folyamán lámpásokat is készítettünk. Minden kisgyerek meggyújtott mécsessel, világító lámpácskával
indult haza az óvodából.
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Mindenki Karácsonya lesz a
KULTÚRHÁZBAN,
2015. december 18-án 18.00 órai
kezdettel.
Nem a kömlődi gyerekek, hanem
fordítva, meghívott művészek a
kömlődi gyerekeknek játszanak el
karácsonyi műsort.
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Már megint mit kell adni?
Tehetnénk fel a kérdést! Pedig a válasz
nagyon egyszerű, csupán az adónkat
kellene adni. Ez természetesen, természetes, hiszen az adót adni kell, mi
mégsem adjuk. Pedig tudjuk az adókból
épülhet szépülhet településünk, válhat
lakhatóbbá környezetünk.
Mi mégsem adjuk, miért is adnánk?
Mert nekünk jó így is? Nem, hiszen
folyton reklamálunk. Nincs járda, nincs
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út, nincs ez meg az. De hát hogyan is
lenne, ha nem teszünk érte.
Hogyan? Úgy, hogy befizetjük adónkat
és akkor kérhetünk.
Ha nem tesszük, akkor …?
November végén 240 levelet küldtek ki
a polgármesteri hivatalból, felkérve
bennünket, hogy szíveskedjünk egyeztetni van-e és ha van mennyi a tartozásunk. Ja, és ha van szíveskedjünk befizetni.
Nem mindannyian tettünk eleget most
sem a kérésnek. És akkor mi van?
Kivonatjátok az autómat a forgalomból,
végrehajtót küldtök utánam?
Meritek vagy nem meritek?
A csudába és ha mégis meg merik tenni?
Inkább megfizetem, hátha szebb lesz a
falunk, hátha jó célra költik, ja igen
akkor én is megkérdezhetem, mire költöttétek az adómat ?!
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2015. December

Falugyűlés lesz a
Kultúrházban
2015. december 10-én,
csütörtökön 18.00 órától.
Minden érdeklődőt vár a
képviselő-testület !
A falugyűlés egyben közmeghallgatás lesz.

Kedves szülők, nagyszülők hozzák el
gyermekeiket, unokáikat, hogy egy
felejthetetlen karácsonyi műsort láthassanak.
Reményeink szerint minden gyerek
kaphat valamilyen ajándékot abból a
sok összegyűjtött játékból, amelyet a
falu lakói adományoznak a kömlődi
gyerekeknek.

rácsgulyás, vagy megsül a nyársra húzott szalonna. Szóval bátran használhassa mindenki, aki kilátogat a térre.
Első közösségi használatba vétele december 18-án, a Mindenki Karácsonya
alkalmából lesz. A Kultúrházban tartott
előadás előtt és utána forralt borra várunk mindenkit a helyi borosgazdák
jóvoltából. Melegedjünk át és beszélgessünk a TÉREN!

Már a 12. alkalommal tartottunk megemlékezést iskolánk névadójának.
Perczel Mór honvédtábornoknak a tiszteletére.
Az ünnepélyes részben a tanulók felelevenítették a névadó életéről tanultakat, koszorút helyeztek el az emléktáblájánál, majd a 2011-ben felavatott
emlékműhöz vonultunk.
Ott polgármester úr néhány érdekességgel egészítette ki az elhangzottakat,
majd koszorút helyezett el. A gyerekek
is kitűzték a saját készítésű szélforgókat, amelyeket huszárjelvényekkel díszítettek.
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A nap további részében játékos harci
feladatokkal bizonyították felkészültségüket.
Az osztrák csapatok támadását visszaverve, sebesülteket elszállítva megrohamozták a szőlőhegy tetejét, ahol visszaszerezték a magyar zászlót.
Büszkén lengették, hogy megvédték
Kömlődöt az ellenségtől.

Ami biztos,
A kömlődi nyugdíjas klub tagjai
süteményeket sütnek és kínálnak.
A felnőttek a téren forralt bort
fogyaszthatnak.
BELÉPÉS DÍJTALAN !

Egy új építménnyel gazdagodott településünk. No nem csillogó, villogó
épület,Uniós pénzből készült projekt
eredménye. Kömlődiek szorgos keze
munkája. A polgármesteri hivatal lebontott tetőszerkezetének megmaradt
elemiből készült el egy kis nyitott oldalú házikó, mely a nagy szerfa árnyékában húzódik meg. Azért épült, hogy
családok, barátok ha gondolják alatta
letáborozhatnak, míg elkészül a bog-

Egy jó hangulatú,mozgalmas napot
töltöttünk a szabadban. Végül megjutalmaztuk a "hős" huszárokat.
Presser Ferencné

A zsúfolásig megtelt kultúrházban fogadta a gyerekeket a Mikulás.
Minden gyerek kapott ajándékot. Köszönet a szervezőknek a feledhetetlen délutánért.

Kedves Kömlődiek !
Adakozzunk mi saját kömlődi gyerekeinknek !
Gyűjtést szervezünk és kérünk mindenkit, hogy a családban megunt,
vagy több példányban meglévő, feleslegessé vált játékát az előző év
gyakorlatához hasonlóan adományozza a kömlődi gyermekeknek.
Mi összegyűjtjük és a MINDENKI
KARÁCSONYA rendezvényen
szétosztjuk a jelenlévő gyerekek
közt.
A játékok leadhatók KOVÁCS MIHÁLYNÉ védőnőnél, vagy a polgármesteri hivatal hölgy dolgozóinál.
Köszönik a szervezők a kömlődi
gyerekek nevében !

